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Kimmo Nikkanen, pj.
Tuula Frilander, siht. h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Marjo Takoja, h
Harri Heikkinen, h
Petri Pehkonen, h
Sirja Kettunen, h
rehtori Jouni Hörkkö
Nina Johtimo
(h = hallituksen jäsen)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kimmo Nikkanen avasi kokouksen klo 18:05.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut hallituksen jäsenillä nähtävillä sähköpostitse ja se
hyväksyttiin.
5. Jäsenasiat – uudet jäsenet
Ei ollut tullut uusia jäsenhakemuksia.
6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Yhdistyksen tilin saldo on nyt 9.970,76 eur.
7. Koulun kuulumiset
Rehtori Jouni Hörkkö kertoi, että koululla on normaalia kevätkiireitä eli kevätjuhlien valmistelua
sekä todistusten arvostelujen tekemistä. Oma työryhmä hoitaa uusien syksyllä tulevien
ekaluokkalaisten luokkajakoa. 16.5. koululla järjestetään koulutulokkaiden päivä vanhemmille
heti aamusta. Vanhemmat jaetaan 3-4 ryhmään, jotka kiertävät koululla. Uusia koululaisia on

tulossa 74. Tarkempaa infoa luokkajaosta ja syksyn muista suunnitelmista saadaan koulutulokaspäivässä ja sen jälkeen muulle koululle. Syksyn budjetti näyttää siten hyvältä, että on
mahdollisuus saada kouluun yksi resurssiopettaja, joka tarpeen mukaan on opettajan apuna
tukemassa oppilaita, joilla on enemmän haasteita oppimisessa. Myös resurssiavustajaa on haettu
ja sekin näyttää mahdolliselta.
Edelleen korealaisia vieraita on käynyt koululla ja kehuneet Suomen koulujärjestelmää. Rehtori
myös muistutti uudesta Paivyri.fi kalenterista, missä näkyy Järvenperän alueen eri toimijoiden
tapahtumia. Wilma –tunnuksia on jaettu myös oppilaille (suositus 3.luokasta ylöspäin),
huoltajien viesteihin eivät oppilaat pääse näillä tunnuksilla.
Kevätjuhla pidetään kahdessa osassa lauantaina 1.6.2013 – kuudennen luokan oppilaiden
vanhemmille on varattu istumapaikkoja juhlasaliin.
Karamzinin kootut -lehteen yhdistyksen puolesta myytiin mainostilaa Seikkailupuisto Huimalaan
ja sieltä ehdotettiin, että he voisivat rahan sijasta järjestää koulun oppilaille ilmaisen
Huimalareissun. Rehtori onkin sopinut koululle kaksi aamupäivää lokakuussa – 8. ja 9.10.2013
eli koulun oppilaat käyvät siellä kahdessa osassa.
8. Menneet koulun tapahtumat
Yhdistyksellä ei kokousvälillä ole ollut tapahtumia. Kevät kirpputori oli tarkoitus järjestää
Unicef –kävelyn yhteydessä lauantaina 27.4., mutta vähäisten pöytävarausten vuoksi kirpputoria
ei kannattanut järjestää. Kävelyn yhteyteen suunniteltua buffetia ei mikään koulun
luokkatoimikunnista ollut kiinnostunut järjestämään.
9. Karamzinin Kootut –lehden tilanne ja mainokset
Kimmo on lähettänyt lehden vastuuopettajille mainokset sekä yhdistyksen puheenjohtajan
tervehdyksen lehteen. Mainoksia on tullut harmittavan vähän, vain K-market Aurora ja Espoon
musiikki- ja tanssikoulu Estrada ovat ostaneet mainostilaa. Seikkailupuisto Huimala tarjoaa
mainostilasta rahan sijaan koululle ilmaisen Huimalareissun (kts. 7. Koulun kuulumiset).
Rehtori laittoi vielä vastuuopettajille sähköpostia, että kuittaavat vastaanottaneeksi Kimmon
lähettämät liitteet.
10. Sovitaan yhdistyksen osallistumisesta kevätjuhlaan (hymypatsaiden jako yms.)
Hieman ennen kokousta käytiin keskustelua, millaiset säännöt ovat hymypatsaiden
äänestyksessä. Jotkut oppilaat olivat kokeneet, ettei kannata äänestää koska luokan
sukupuolijakauma on niin, että kuitenkin joku tyttö saa sen. Rehtori kävi koulun luokkien
sukupuolijakauman läpi ja todettiin, että erot ovat niin pieniä, ettei mitään suhdelukulaskentaa
kannata alkaa äänestyksessä laskemaan. Yhdistys päätti, että säännöt saavat olla niin kuin
ennenkin, eli jokainen oppilas äänestää sekä tyttö ja poikaa luokaltaan hymypatsaan saajaksi.
Eniten ääniä saanut, saa hymypatsaan. Hymypatsaan voi saada vain kerran alakoulun aikana. Jos
joku oppilas, joka on jo saanut hymypatsaan saa eniten ääniä, niin toiseksi eniten ääniä saanut
oppilas saa hymypatsaan.
Kevätjuhlissa yhdistys jakaa hymypatsaat sekä ainestipendit. Oona tilaa hymypatsaat ja Petri
ainestipendit, jotka jo viime kokouksessa sovittiin, että ne ovat 25 euron lahjakortit
Suomalaiseen kirjakauppaan. Rehtori vielä vahvistaa patsaiden ja stipendien lukumäärät.
Ensimmäisessä kevätjuhlassa Sirja ja Harri jakavat patsaat ja stipendit ja toisessa juhlassa Nina
ja Kimmo.

Kuudesluokkalaisille jaetaan rahastipendejä jokaisen luokan parhaan keskiarvon ja keskiarvon
korotuksen saavuttaneille, noin 8-10 kappaletta a’ 25 euroa – niitä varten Oona toimittaa rahat
rehtorille.
11. Tulevien tapahtumien pohdintaa
Perinteisesti syksyllä on järjestetty Suojatiekampanja koulun alkaessa. Nyt sovittiin, että
suojatievalvonta –päivät ovat heti koulujen alkaessa eli 13.-14.8.2013 klo 8.45 alkaen.
Tiedotetaan toukokuun aikana vanhempia ja yritetään saada hallituksen ulkopuolisiakin
vanhempia mukaan valvontaan.

12. Muut asiat
Muita asioita ei tällä kertaa ollut
13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Seuraava kokous pidetään syksyllä ja se on vuosikokousta valmisteleva kokous. Sovittiin
ajankohdaksi maanantai 19.8.2013 klo 18 ja paikkana Karamzinin koulun ruokala.
Kokous päätettiin klo 19.52.
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